
Dansk Sportsdykker Forbund  

  

Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby 
Telefon: 43 26 25 60 – dsf@sportsdykning.dk – www.sportsdykning.dk 

Til: Alle medlemmer 

     9. december 2012  

 

 

 

Fra: Dykkerudvalget 

 

 

Ang.: Fælles isdyk dykkertur til Silkeborg den 12. januar 2013 

 

 

Kære alle DSF dykkere, dykker udvalget starter 2013 med et isdyk i Silkeborg. 

 

Vi afholder isdykket i Almindsø i samarbejde med Silkeborg Frømandsklub. 

 

Det afholdes den 12. januar, hvis der er mulighed for det, og hvis vejret ikke er med os, så er den alternative dato den 

9. februar 2013. 

 

Arrangementet starter kl. 09:00 i Silkeborg, da det erfaringsmæssigt tager lang tid at afvikle isdyk.  

Der sættes derfor også et maksimum deltagerantal på 20 dykkere. Dykkerne inddeles i hold, og får derfor forskellige 

mødetider, så dem der bor tættest på starter først, og dem der kommer langvejs fra møder senere, så vi undgår en lang 

ventetid. 

Der stille ikke krav om bestemte certifikater, men det kræves at du har mindst 50 dyk, og naturligvis at dit udstyr er 

frostsikret. 

 

Da et isdyk hører til de mere krævende dyk, og at følgerne ved et udstyrssvigt kan være fatale, så dykkes der med 

mellemliner og line til overflade. Der er ingen undtagelser. 

 

Dykkerne indgår efter tur også i standbydykker hold samt lineholdere. 

 

Der dykkes med et enkelt hold under isen af gangen.  

 

Du medbringer selv madpakke, der er mulighed for at købe varme drikke samt øl og vand. 

 

De tilmeldte får besked så hurtigt at det er muligt med flere detaljerede oplysninger, og får dagen før en mail besked 

om dykket aflyses eller afholdes. 

 

Hvis du synes at dette isdyk er noget for dig, så er der tilmelding til undertegnede senest 2. januar 2013 med følgende 

oplysninger: 

 

 Navn 

 Mail adresse 

 Køretid til Silkeborg 

 DSF nummer 

 Din tilmelding er samtidig en bekræftelse på at du har mindst 50 dyk 

 

 

Venlig hilsen og på forhånd tak. 

 

Kim Lunddorf 

Formand for Dykkerudvalget 

 

kim@lunddorf.dk 

 

 

 


